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Vi kommer att välja en ny Förbundsordförande vid Kon-
gressen då Annika Elias har avböjt omval. Läs om de fem 
kandidaterna på Ledarnas hemsida; www.ledarna.se. Vi i  
styrelsen har träffat några av kandidaterna och försökt bilda 
oss en uppfattning om nästa Förbundsordförande.

När vi bollat detta i styrelsen har vi fastnat för Anders Grahn 
som i dag är ordförande i Ledarna Skogs- och Träindustrierna. 
Det är en organisation som står oss nära men Anders person-
ligheter som ny Förbundsordförande har varit avgörande när 
vi ställt oss bakom hans kandidatur.

Det har kommit in 24 motioner till Kongressen och dessa 
spänner över både stora och små frågor. Gå in på Ledarna.
se och läs dessa. Har ni synpunkter eller kommentarer ni vill 
framföra kontakta mig eller Yvonne Hedman Nordlander.

SSF representeras av Yvonne Hedman Nordlander och 
Björn Karlsson på Kongressen.

SSF kommer även att vara med i presidiet då jag har till-
frågats om att vara en av tre ordförande under Kongressen.

Hedersordförande Emery Andersson
Denna upplaga av Ordförande har ordet har gått i positiva 
tecken. Dock påminns man om livets gång nära personer i 
ens närhet går bort.

Kort före jul gick vår Herdesordförande Emery Andersson 
bort. Jag tror att det är få som inte vet vem Emery är. Min 
fackliga karriär startade när Emery ringde mig och frågade 
om jag inte kunde komma med på Tolvmannaexkursionen, 
dagens Nordic Forester. 

Emery han under sin fackliga karriär varit ordförande i 
SSF, styrelseledamot i Ledarnas Förbundsstyrelse samt lokala 
fackliga åtagande. 

Vid begravningen i Perstorps kyrka samlades många skogs-
män och jaktkamrater till Emery. Vi inom SSF kommer att 
sakna vår Hedersordförande. 

Björn Karlsson, Ordförande SSF
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Björn Karlsson, ordförande.

NU GÅR DET BRA
Om man lyssnar till marknadsanalytiker inom skogs-

näringen går det bra för skogen nu. Vi har höga priser 

på avsalumassa och en hyfsad dollarkurs.

Priset på sågade trävaror är högt kombinerat med en hög 
efterfrågan. Enligt Danske Bank har vi, om priserna står sig till 
april, den längsta högkonjunkturen för sågade trävaror på 30 år.

Kommer detta att hålla ut? Först måsta man nog se på olika 
köpmönster. På massan har det varit Kina som drivit upp 
priserna genom att köpa stora kvantiteter när priset varit lågt. 
Nu är Kina en stor köpare över en längre tid vilket inte ger 
de stora dipparna så länge det inte kommer till ny kapacitet.

Priset på sågade trävaror sattes tidigare av det ryska utbu-
det. Dessa volymer från Ryssland tar nu en östligare väg och 
påverkar inte priset i Europa. Detta sammantaget med en stor 
efterfrågan i USA har inneburit höga priser och stor volym 
efterfrågan.

Ni får ta marknadsanalysen för vad den är och komma 
ihåg att jag i första hand inte är analytiker men tycker om att 
spekulera om olika senarior som påverkar vår verksamhet. 

 
Kongressen 2018
Förberedelserna för Ledarnas Kongress den 29–31 maj i 
Malmö är i full gång. Nomineringarna är stängda och motio-
nerna är skrivna.

Om priserna 
står sig till april 

har vi den längsta hög-
konjunkturen för sågade 
trävaror på 30 år.

Björn Karlsson
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Årets tävlingar var de 50:e i ord-

ningen och hölls i Italien.

Tävlingsplatsen var den berömda skid-
skytteanläggningen Anterselva.

Anterselva ligger ca 1 700 möh så det 
var inget problem med snötillgången. 
Banorna var något förenklade mot de 
normala Världscupbanorna men tuffa 
nog.

I år lockade tävlingarna 1 200 personer 
och 38 svenska deltagare. Vi tävlade både 
i strålande sol som i snöfall.

Arrangemanget innehöll även olika 
skogsexkursioner där vi fick möjlighet 
att lära oss mer om italienskt skogsbruk.

Det är också ett bra tillfälle att knyta 
nya kontakter med kollegor från övriga 
Europa. 

EFNS är en pigg 50:åring som kommer 
tillbaka nästa år med tävlingar i Arberland, 
Tyskland den 10–16 februari.

Har du ännu inte deltagit är det hög 
tid att komma med. Det går bra att kon-
takta mig.

Björn Karlsson

Trots namnet har Ledarnas A-kassa 

ingen direkt koppling till LEDARNA. 

Kassan skall vara självständig och 

drivs efter egna stadgar. 

Vid A-kassans föreningsstämma som hålls 
vart annat år väljs en styrelse för driften. 
Tillgångarna består av inbetalda avgifter 
från medlemmarna.

Reglerna för medlemskap är i stort 
de samma som medlemskap i Ledarna 
d.v.s. att man skall ha en tjänst som chef 
eller i ledande befattning eller vara egen 
företagare.

Ledarnas A-kassa
Nästa Föreningsstämma är den 23 maj 

2018. Ni kan hitta de som kandiderar 
som ombud till Föreningsstämman på  
A-kassans hemsida: www.ledarnasakassa.se. 
Ombuden nomineras av medlemmarna 
och sedan går det bra att rösta på ombu-
den via hemsidan. SSF har anmält Björn 
Karlsson som ombud.

Ledarnas A-kassa lever på tidigare 
insamlade medel. Verksamheten har under 
de senaste åren gått med ett litet under-
skott. Förslaget till årets Föreningsstämma 
är att hålla avgiften oförändrad och att 
underskottet balanseras med tillgångarna.

Björn Karlsson

Först timmerförordningen och art-

skyddsförordningen, sen LULUCF 

och talloljan. Parallellt kör Skogs-

styrelsen en översyn av skogsvårds-

lagen med idéer om ökad nyckel-

biotopsinventering och införande av 

allmän talerätt vid slutavverkning.

Arenan för skogsbruk minskar. För all del 
har många förslag gått skogsbrukarens 
väg. Så långt. 

Vårens skogsämne i Bryssel är ”cas-
cading”! Det innebär i korthet att man 
helst ser att träfibern används flera gånger 
innan den slutligen förbränns, kompos-
teras eller läggs på deponi. 

Skogspolitiken fortsätter  
att utmana det moderna skogsbruket

Ambitionerna är ännu att stimulera 
gott beteende med medel, inom befint-
lig lagstiftning i respektive land. Å andra 
sidan ser man det som en av nycklarna till 
att uppfylla ”Parisavtalet” med minskad 
koldioxid. Vi får väl se!! 

Vi ser ju helst att vi får låta markna-
den och skogsbrukaren bestämma om 
stocken sågas, kokas eller eldas. SSF finns 
med vid förhandlingsbordet i förarbetet 
genom UEF. 

Lite udda kändes det att sitta som 
skogsinspektor i Bryssel och tala engelska 
vid runda bordet.

Mårten Gustafsson

EFNS 2018

”Runda bordet” i Bryssel.

Skidstadion i Anterselva, Italien.

Gör vår röst 
hörd!

Rösta på SSFs ombud 
Björn Karlsson  

och GÖR DET NU!

För att tillvarata våra frågor.
(Se inslaget om Ledarnas A-kassa)

Redaktören
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Inför årets kon-
gress kan man  

diskutera inkomna motio-
ner i Facebookgruppen 
”Ledarnas kongress 2018”.

Yvonne Hedman Nordlander 

Ledarnas nästa kongress kommer 

att gå av stapeln i år den 29–31 

maj i Malmö. Kongressen som hålls 

vartannat år är Ledarnas högsta 

beslutande organ där förbunds-

styrelsen deltar tillsammans med 

ungefär 100 ombud utsedda av de 

18 branschföreningar som Ledarna 

består av. 

Kongressår fastställs antalet ombud den 
1 januari med ett ombud per påbörjat 
tusental medlemmar i varje förening. 
SSF deltar därmed med två ombud; 
ord förande Björn Karlsson och under-
tecknad.

Varannan kongress är det val till ny 
förbundsstyrelse vilket det är i år eftersom 
sittande styrelse valdes 2014. Som medlem 
i Ledarna kan man nominera kandi-
dater till förbundsstyrelsen och skicka in 
motioner till kongressen. Motioner kan 
även komma in från klubbar, förenings-
avdelningar och föreningar.

Inför och under årets kongress kan 
man diskutera inkomna motioner och 
nominerade kandidater till styrelseupp-
dragen i Facebookgruppen ”Ledarnas 
kongress 2018”. Detta är ett snabbt 
kommunikationsmedel där mycket kan 
hända på kort tid och man kan nå fram 
till personer man annars inte kommer i 
kontakt med så lätt, vilket säkerligen har 
både för- och nackdelar. 

Som Annika Elias efterträdare på 

Ledarnas kongress 2018
förbundets ordförandepost föreslår val-
utskottet Andreas Miller, Kanalchef 
på Sveriges Radio Stockholm. Han 
nomineras av en Medieledarnas fören-
ingsstyrelse enhälligt, med bland annat 
motiveringen att ”Andreas har lett flera 
av Ledarnas kongresser med god hand 
och är känd av Ledarnas kongressombud. 
Det faktum att han återkommande har 
haft organisationens förtroende att leda 
det viktigaste mötet visar på det stöd 
Andreas redan har i Ledarna. Det är vår 
fasta övertygelse att Andreas är rätt person 
att leda Ledarna i en allt mer komplex 
miljö för landets chefer”.

Som förste vice ordförande föreslås 
Stina Nordström, Biträdande general-
sekreterare och kommunikationschef 
på SPF Seniorerna och som andre vice 
ordförande föreslås Anders Grahn, Chef 
Komponent produktionschef på Vedum 
Kök & Bad AB. Föreslagna ledamöter är 
Anneli Samuelsson, Erica Klint, Jenny 
Wibacke, Katarina Lindh, Lars Tengvall, 
Linda Wallberg, Lorri Mortensen Mates 
och Peter Juhlin. Föreslagna suppleanter 
är Anneli Mattsson, Hannes Sjöblad, 
Johan Wiberg, Kajsa Hessel, Moa Vall-
gård och Ulf Leijon. Därtill nominerade 
revisorer är Andreas Jacobsson, Egon 
Waldemarsson och Suzanne Hammar-
gren. Till revisorssuppleanter föreslås 
Johanna Lundin Bhattacharyya och 
Svante Sjölander.

Fram till 29 december 2017 hade 24 
motioner kommit in vilka nu bereds av 

förbundsstyrelsen innan årets kongress, 
då beslut i frågorna tas. 

Motionerna i år handlar om allt ifrån 
hur digital teknik bör finnas tillgänglig 
och användas i större utsträckning, hur 
chefer kan behöva hjälp att utbilda sig i 
vilket juridiskt ansvar de har. En återkom-
mande motion från tidigare kongress är 
att förbundsstyrelsen bör ha växelvisa val 
till skillnad från att alla väljs vart fjärde 
år som sker idag. Hur många supplean-
ter förbundsstyrelsen bör ha handlar en 
motion om, en annan vill uppmärksamma 
och motverka åldersdiskriminering, även 
hur Ledarna skall profilera sig finns med, 
#metoo kampanjen, lön- och ersättnings-
frågor, rimliga villkor, policydokument 
och många fler mer och mindre kom-
plicerade frågor som kommer att tas upp, 
diskuteras och beslutas.

Nu ser vi fram emot en livlig och 
intensiv kongress med stort engagemang 
från såväl ombud som sittande och till-
kommande förbundsstyrelse. 

Yvonne Hedman Nordlander

Efter några diskussioner fram och 

tillbaka med arrangörerna av Märg-

träffen om huruvida vi som facklig 

organisation egentligen skulle få 

representera på denna näringslivs-

dag eller inte så stod vi alla fall där 

den 8:e november.

Vi, var jag, Thomas Esbjörnsson och 
Rickard Hansson. För mig var det fjärde 
gången och för Rickard var det premiär.

Syftet med att vara med på SLU:s 
näringslivsdag är att visa upp vilka vi är 
och vad vi representerar. Det som slår 
en när man pratar med studenterna är 
att de är väldigt långt ifrån att tänka i 

Märgträffen 2017
banorna att man borde vara organiserad 
i något fackförbund, vilket i och för sig 
är ganska sunt och förståeligt när man går 
första året på en utbildning som tar 5 år 
att genomföra. 

Det är till och med så att många inte 
ens vet vad de vill efter utbildningen. 
Endast några kan med bestämdhet säga 
att de vill jobba inom skogsbruket.

Det som verkligen engagerar är när 
vi pratar om det mentorsprogram som 
vi har. Där vi kan erbjuda stöd för de 
som känner att de behöver stöd i fråga 
om vad de borde välja för kurser eller 
få stöd i att hitta möjligheter till praktik 
eller sommarjobb eller helt enkelt någon 
att prata med när de funderar över vad 

de olika yrkesrollerna inom skogs bruket 
innebär egentligen. Responsen på 
mentors programmet är också ett tydligt 
svar på att vår inriktning när vi besöker 
skolorna är rätt. 

Vår monter var hyfsat välbesökt under 
dagen men till skillnad mot tidigare år 
lyckades vi inte rekrytera några stude-
randemedlemmar, såvida de inte själva 
efteråt skickade in sin ansökan direkt till 
Ledarna.

Det man ändå känner, trots att vi 
inte rekryterade någon, är att när man 
är på Märgträffen så har vi en funktion 
att fylla. Vi möter framtidens skogsmän/
kvinnor och de har mycket frågor som 
vi kan svara på.

Thomas Esbjörnsson
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Har vi din epost?

Vi vill kunna nå dig via epost, 

dels för snabbare kommuni-

kation, dels för att minska våra 

portokostnader samt spara på 

miljön. 

Logga in på ledarna.se för att ändra 
eller uppdatera dina uppgifter! Du 
kan också skicka ett mejl till med-
lemskapavgift@ledarna.se med dina 
uppgifter.

SSFnytt kommer även att gå ut via 
mail till de som SSF har epost adress 
till. Åtgärda nu, det blir inte bättre 
med tid efter påsk. 

Redaktören

Nästa nummer utkommer  
i juni 2018

Följ och gilla oss på facebook:

www.facebook.com/SSFLedarna

Har ni frågor eller synpunkter  
kontakta oss på:
ssfledarna@gmail.com

Facebook Like Button CMYK / .eps

Vi Gratulerar upphör
Den skärpta Dataskyddsför ordningen 
GDPR medför i princip att SSF 
måste ha skriftligt tillstånd för att 
publicera namn på våra medlemmar 
GDPR är en skärpning och ersätter 
PUL, (personuppgiftslagen) från och 
med 2018-05-25.

Redaktören

Skogsbrynet 2018

Det kan tyckas vara tidigt att påminna om det kom-

mande Skogsbrynet men tiden går snabbt.

SSF har nöjet att inbjuda Klubbord förande till 2018 års Skogs-
bryn den 3–4 oktober.

Programmet är återkommande och vi kommer även i år anlita 
en gästtalare för att få lite ny inspiration. Mötet fortsätter sedan 
på vägen mellan Stockholm och Mariehamn. 

SSF står för kostnaden för en person per klubb. Ni får gärna ta 
med en eller flera kamrater till Skogsbrynet.

Välkomna till 2018 års Skogsbryn.

Björn Karlsson


